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АКТУАЛНО! 
С Постановление № 95/18.05.2017, правителството прие промени в Наредбата за работното вре-
ме, почивките и отпуските. Постановлението бе обнародвано в бр.41, ДВ 23.05.2017 г. Нормативни-
те промени касаят две основни групи въпроси и са насочени към постигането на две основни цели: 
1. Регламентиране на правила при установяване от работодателя на сумирано изчисляване на 
работното време /СИРВ/ 
2. Осигуряване на съответствие на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Кодекса 
на труда относно отпуска поради бременност, раждане и осиновяване и при смърт или тежко забо-
ляване на родител, приети с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюдже-
та на ДОО, в сила от 1 юни 2017 г., както и прецизирането на някои от действащите разпоредби. 

  
Какви са новостите относно сумираното изчисляване на работното време? 

 
 Основният извод, който може да бъде направен след преглед на приетите нови тестове е, 
че няма някакво сериозно изменение в правилата за съставяне на графиците и определяне норма-
та на работа при сумирано изчисляване на работното време. Новите текстове не променят същест-
вено и досега действащите принципи и правила, свързани с института на сумираното изчисляване 
на работното време (СИРВ). Може да се приеме, че се касае за включване на липсващи до момен-
та конкретни текстове, които по-ясно да дефинират спорни до момента въпроси, които често бива-
ха тълкувани, а респ. и прилагани различно. 
 
 Според Доклада на МТСП, който съпровожда внасянето на проекта за изменение на На-
редбата, целта, която се преследва с промяна на текстовете свързани със СИРВ е: 
Регламентиране на правила за съставяне на графици при установено от работодателя суми-
рано изчисляване на работното време и за определяне на нормата за продължителност на 
работното време за периода, за който е установено сумираното изчисляване. 
Пак в Доклада на МТСП четем: 
 В Наредбата липсват текстове относно изискванията за съставяне на графиците, 
обстоятелствата, при които е допустимо да се изменят, например, когато работникът или 
служителят ползва отпуск, съвпадащ с период от графика или когато трудовото му правоот-
ношение се прекрати преди изтичането на периода и др. Поради това съществуват разнооб-
разни практики при тази форма на отчитане на работното време, които не винаги са в съот-
ветствие с изискванията, установени в Кодекса на труда. В тази връзка с § 1 и 2 от проекта 
на постановлението се предлагат промени, с които се усъвършенства нормативната уредба 
относно сумираното изчисляване на работното време. 
 Досега в Наредбата за работното време, почивките и отпуските се съдържаше само една 
разпоредба, която уреждаше единствено задълженията на работодателя да утвърждава поименни 
графици, за периода, за който е установено СИРВ. 
С новите промени  се създават правила относно графиците, нормата на труд и отчитането на ра-
ботното време при СИРВ: 
 

За съставянето на графиците: 
 
 В първоначално представения проект се съдържаше предложение срокът на съхранение 
да се увеличи от 3 на 5 години предвид разпоредбата на чл. 115, ал. 1 от Кодекса за социално оси-
гуряване, с която се установява 5-годишна давност за вземанията на Националния осигурителен 
институт за неправилно извършвани осигурителни плащания, неоснователно изплатени парични 
обезщетения и др. Това предложение не бе прието и срокът за съхранение на графиците остава 3 
години (чл.9а, ал.1 от НРВПО), колкото е давността за претендиране на дължими възнаграждения 
и обезщетения по Кодекса на труда. 
 Регламентира се изрично задължението на работодателя да запознава работниците с 
утвърдените графици преди започване на работа по графика. 
 Изрично е регламентирана и възможността вече утвърдените графици да бъдат изменя-
ни при промяна на числеността на заетите работници и служители или във връзка с други промени 
в обстоятелствата, при които те са утвърдени. 
  
Правила за определяне на нормата на продължителност на работното време: 
 
 Сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който 
е установено сумираното изчисляване, трябва да е равен на нормата за продължителност на 
работното време, определена по чл.9б от НРВПО, а именно: 
Чл. 9б. (1) При сумирано изчисляване на работното време по чл. 142, ал. 2 КТ се определя нор-
ма за продължителност на работното време за периода. Нормата се определя в часове, 
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като броят на работните дни по календар, включени в периода на отчитане, се умножи по дневна-
та продължителност на работното време, установена за работното място, при подневно отчи-
тане на работното време. 
(2) Когато работник или служител през целия или през част от периода, за който е установено 
сумирано изчисляване на работното време, е ползвал отпуск, нормата за продължителност на 
работното му време се преизчислява, като от броя на работните дни по календар се изваждат 
съответните дни отпуск, разрешени в работни дни по календар, както и съответната част от 
отпуските, разрешени в календарни дни, съвпадащи с работните дни по календар. 
  
Сумирано изчисляване на работното време при полагане на нощния труд: 
 

 Когато се полага нощен труд, сборът от работните часове по графика на работника или слу-

жителя се изчислява след превръщане на нощните часове в дневни (за смените с 4 и повече от 4 часа 

нощен) труд с коефициента по чл. 9, ал. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата. 

 Превръщане на нощните часове в дневни не се извършва, когато за работното място е уста-
новено намалено работно време, както и в случаите, когато трудовият договор е сключен за работа 
само през нощта. 
  
Изравняване на отработените часове в края на периода спрямо нормалната продължителност на 
работното време: 
 

 Когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отра-

ботените от работника или служителя часове по графика са по-малко от нормалната продължителност 
на работното време за същия период, за недостигащите часове се счита, че работникът или служите-
лят е в престой не по своя вина, с изключение на случаите на виновно неявяване на работника или 
служителя на работа. Следователно, за тези часове се дължи възнаграждение по реда на чл.267, ал.1 
от КТ. 

 Когато трудовото правоотношение на работник или служител е прекратено преди изтичането на 

периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, и отработените от него 
часове по графика са по-малко от часовете, определени по реда на чл. 9б, за периода до датата на 
прекратяването се счита, че работникът или служителят е в престой не по своя вина, с изключение на 
случаите на виновно неявяване на работника или служителя на работа. 

 Отработените часове от работника или служителя, които в края на периода, за който е установено 

сумирано изчисляване на работното време, са повече от часовете, определени съгласно чл. 9б, се 
отчитат за извънреден труд по реда на чл.149 КТ пред инспекцията по труда без превръщане на нощ-
ните часове в дневни. 
 
 Последното правило изисква особено внимание. Анализът му показва, че за да се направи 
преценка за наличието или липсата на извънреден труд, следва да се изследва реално положения 
труд в часове, преди превръщането на нощните часове в дневни. В своята практика МТСП застъпваше 
това разбиране за начина на определяне наличието на извънреден труд, като показателно за това е 
писмо № 94-4103 от 22.07.2014 г., в което четем: 
 
"получените часове в повече при преизчисляването на дневния и нощния труд създават неточно 
разбиране за наличието на извънреден труд. Извънреден труд би бил налице само ако работници-
те и служителите действително работят извън установеното за тях работно време. Следова-
телно само фактически положеният извънреден труд следва да се отчита пред инспекцията по 
труда.'' 
  
 С други думи, превръщането има значение за изчисляване на броя на часовете, които следва 
да бъдат заплатени като отработени часове, а за определяне наличието на извънреден труд, следва 
да се вземат предвид само реално отработените часове. Този принцип е в основата на предписанията 
на контролните органи в лицето на инспекция по труда, които изискват при съставянето и отчитането 
на графика да са видни както часовете след преобразуването, така и реално отработените часове.   

 
 
 Промените в наредбата относно сумираното изчисляване на работното време влизат в сила 
от 1 януари 2018 г., тъй като се налагат съответните изменения и допълнения в нормативни актове в 
областта на осигурителното законодателство, свързани със сумираното изчисляване на работното 
време. 
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